
Isola Radon FleIsola Radon Flexibåndxibånd
Forseglingsbånd til radonspærre

BeskrivBeskrivelse :else :

Isola Radon Flexibånd består af modificeret, selvklæbende butyl som
er fleksibelt, smidigt og formbart. Klæbestoffet er beskyttet af en folie,
der fjernes, når båndet skal benyttes. Båndet er radontæt, klæbestærkt
og ældningsbestandig.

Produktet er dimensionsstabilt overfor fugt og giver en lufttæt og
radonsikker forsegling. Båndet har ekstrem klæbeevne til radonspærre
af PE-folie, polypropylen, træværk, beton og metaller.

Brug af Flexibånd hindrer luftlækage fra byggegrunden og bidrager til
en radonsikker bygning.

Brugsområde :Brugsområde :

Indgår som tilbehør til Isola Radonspærre 400 og benyttes til
forsegling af hjørner og detaljer.

Montering :Montering :

God sammenklæbning og tæt forsegling forudsætter, at samlinger og
detaljer, der skal forsegles, ligger glat og plant uden folder og furer.
Underlaget skal være tørt og rent samt fri for støv, olie eller andre
forurenende ting. Ved forsegling fordeles bredden af båndet omtrent
ligeligt på de overflader, der skal forsegles. Tip! Stryg godt over båndet
umiddelbart efter påklæbning, så båndet følger underlaget, og alle
luftlommer presses ud.

se vores monteringsanvisning på www.isola-platon.dk

Lager :Lager :
Opbevares tørt og frostfrit og må ikke udsættes for direkte sollys eller
UV-bestråling. Lagringstemperatur 5-25 °C.

Tilbehør til :Tilbehør til :
Radonsperre 400
Isola Radonmembran 800, 2x20m

GodkGodkendelser og Garantiendelser og Garanti

TG 2387
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Isola Radon FleIsola Radon Flexibåndxibånd 570160

PrProduktdataoduktdata VVærærdidi BetegnelseBetegnelse
Bredde 80 mm
Længde 10000 mm

EgenskaberEgenskaber MetodeMetode EnhedEnhed VVærærdidi
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